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Repu- Iakșao con- într-o

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

pe care le-am 
slaba calitate

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

a primit 
pe ambasadorul 

SuedieiTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a primit joi, 27 aprilie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Suediei în Republica Socialistă România, Olof Gustav Bjurstrom, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avtit loc o convorbire cordială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,secretar' general al Comitetului Central al Partidului ComunistRomân, a primit joi, 27 aprilie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia în blica Socialistă România, Petrici, la cererea, acestuia. • Cu acest prilej, a avut loc vorbire care s-a desfășurat atmosferă caldă, tovărășească.
Căutări, soluții pe șantiere 
DOUĂ PLANȘEE 
PE SĂPTĂMINĂ...

Construcțiile Văii Jiu
lui zvîcnesc cu îndrăzneală și dimensiuni pe verticală. In anul acesta, , din cele 25 blocuri planificate, un număr de 18 sînt cu cite 8—10 etaje. Ridicarea blocurilor înalte prin glisare este acum stăpînită de constructori. Oamenii s-au obișnuit cu mecanismele, cu cofrajele mobile, lucrează la ele parcă ar fi învățat din ucenicie această metodă.Totuși mai sînt încă unele probleme nerezolvate pe șantierele blocurilor înalte. Astfel, ritmul de lucru se „îneacă" la planșee; de multe ori turnarea planșeelor ocupă de două ori mai mult iimp decît glisarea, blo- ului...De curînd conducerea grupului de construcții a inițiat o acțiune valoroasă : turnarea adoUă planșee pe săptâ- mînă cu ajutorul unor cofraje prefabricate, alcătuite din panouri și grinzi extensibile. A- eeste grinzi sînt de două feluri, după necesitățile diferitelor tipuri de blocuri ce se construiesc : grinzi de 3— 3.50 m lungime și grinzi 
de 3,50—3,90 m. Deocamdată numărul acestor cofraje prefabricate 
este încă redus, dar se Vor mai confecționa seturi de cofraje pentru 
ca turnarea planșeelor

să se poată desfășura într-un ritm intens. Dar ca să se poată respecta ritmul de turnare, de două planșee pe săptă- mînă, este necesar ca fiecare șantier să-și organizeze o brigadă puternică de conștructpri care să cuprindă 12 dulgheri, 10—12 fierar-be- toniști si numărul de oameni pentru turnarea unui planșeu (un volum de 70—80 m c beton armat). Oi , pe șantiere, asigurarea formațiilor de lucru constituie încă o problemă. Trebuie să fie clar pentru constructori că în prezent s-a ajutis la o a- semenea viteză de glisare a blocurilor înalte încît frîna cea mai puternică o constituie doar ritmul lent de turnare a planșeelor, din această cauză neputîndu-se deschide front . larg de lucru la finisajele interioare ! Numai folosirea metodelor rapide. în - e- xecuția planșeelor — două și chiar trei planșee pe săptărhînă, pot duce la o accelerare mai substanțială a ritmului de lucru.Este o problemă cafe trebuie rapid pusă la punct de către constructori — rezultatul fiind scurtarea termenelor de execuție a blocurilor înalte.
MIHAI ȘTEFAN

INTERVIUL

NOSTRU

exploatarea forestieră 
CimpO lui Neag se folosesc pe 
larg mijloacele mecanice pen
tru ușurarea muncii oamenilor. 

IN CLIȘEU: Un puternic 
tractor „U 650" transportă buș
tenii de brad la rampa de în
cărcare a lemnului.N. Moldoveanu

In comparație cu primul an 
al noului cincinal, sarcinile 
de plan pe 1967 ale minei U- 
ricani sînt mai mari cu 50 000 
tone de cărbune. In vederea 
realizării lor s-au luat măsuri 
tehhico-organizatorice și poli
tice pe baza unor studii te
meinice. Despre planul de 
măsuri politico-organizatorice, 
despre felul în care se mili
tează pentru înfăptuirea o- 
biectivelor preconizate în el. 
la termenele stabilite, ne-a 
vorbit tovarășul Tomșa Oc
tavian, secretar al Comitetu
lui de partid de la E. M. U- 
ricani.— VĂ SATISFAC REZULTATELE OBȚINUTE ÎN PRIMUL TRIMESTRU DIN A- CEST AN?

— Deși sarcinile de plan 
sînt mai mari cu 8,3 la sută 
decît în anul trecut, noi am 
reușit să încheiem primul 
trimestru cu un plus de 4 127 
tone de cărbune. Am reușit 
să ne depășim și sarcinile 
de plan la investiții, să atin
gem și chiar să întrecem pro
ductivitatea planificată pe 
primul trimestru. Și totuși re
zultatele nu ne mulțumesc. 
Au existat trei cauze, aș spu
ne principale, care ne-au di
minuat din realizări.— CARE SÎNT ACESTEA ?

— Minusul mare al secto
rului III, nerealizarea în pri- 

a 
Și 
a- 
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Prima cauză are 
oarecum obiecti- 
în strat, falii. A

mele două luni ale anului 
productivității planificate 
penalizările 
vut pentru 
cărbunelui.
o explicație 
vă. Sărituri 
doua se datorește plușului de 
efectiv, numărului mare de 
muncitori auxiliari pe 
i-ațn avut în comparație 
cei • productivi. Potrivit pla
nului de măsuri, s-a făcut un 
studiu privind structura e- 
fectiVelor pe sectoare și ex
ploatare. Numărul salariaților 
care lucrează direct în căr
bune a crescut Cu 68. Efecti
vul de bază a crescut lună

care 
cu

creatoare
Termocentrala începu

se să producă. Odată 
cu primii kilowați ce 
luaseră drumul conduc
torilor electrici se tur
nau primii metri pă- 
trați de asfalt. Se- ame
najau primele zone 
verzi, se 'plantău cei 
dinții pomi. In „ceta
tea" energiei . lucrează 
oameni harnici și pri- 
cepuți ale căror rezul
tate urcă mereu pe gra
ficele de. întrecere. Nu- 
mele șefilor de tură 
Munteanu Viorel, Radu 
Petru, al mecanicului de 
mori Petruța Iosif (de 
la secția cazane), a lui 
Jula Ioan (de la blocul 
de 150 MW); al meca
nicilor de la secția tur
bine Brîndău Panteli- 
mon, Pîrvulescu Ionel; 
al lui Hanușchi Ioan (de 
la camera de comandă); 
al muncitoarei Nelega 
Ana, al muncitorului 
Chinceșan Vaier (de la 
secția 208); al lui To- 
doran Gheorghe (de la 
secția combustibil); al 
Măriei Dina (de la la
boratorul chimic) sînt 
legate de începuturile 
uzinei.

Astfel în primuc 
trimestru din acest an 
la I.E.C. Paroșeni s-au 
produs peste plan 
9048 000 kWh energie 
electrică, productivita

tea muncii fiind reali
zată în proporție de 
101,7 la sută. In aceas
tă perioadă s-au reali
zat economii la prețul 
de cost în valoare de 
553 mii lei obținîndu-se 
totodată beneficii în va
loare de 876 mii lei, și o 
economie de 2 007 tone 
combustibil convențio
nal. Dar colectivul I.E.C. 
Paroșeni este preocupat 
nu numai de menține
rea parametrilor și de 
realizarea planului de 
producție ci și de în
frumusețarea uzinei. 
Primele rezultate se 
contopesc cu altele pe 
care le-a adăugat ace- 
laș colectiv prin multe 
ere de participare la 
munca patriotică. - Ast
fel, panglica de asfalt 
intră pint! în cel mai 
mic atelier al termocen
tralei iar.. cele- peste 5 000 de flori, 400 de ar
bori ornamentali, 600 de 
ărbuști decorativi și 
200 de pomi fructiferi, 
precum și o mare su
prafață de zone verzi 
de pe care iarba a și 
fost cosită îți confirmă 
că I.E.C. Paroșeni este 
o „cetate" de energii 
creatoare atît în pro
ducție cît și în promo
varea și păstrarea fru
mosului.

P. BREBEN

N A u R
de lună. De la 58,8 la sută
în ianuarie, la 59,1 la SUtă
în februarie, ca în martie el
să fie de 62 ,9 la sută. Deci
o creștere de 4,1 la sută. A- 
ceasta a condus la creșterea 
cu 11,7 la sută a producti
vității muncii pe exploatare. 
In luna martie am obținut o 
productivitate de 1,805 tone 
pe post, pe exploatare, față 
de 1,684 tone cît era plani
ficat. Depășirea respectivă 
întrece cu 105 kg producti
vitatea de 1,700 tone pe post 
planificată a fi realizată 
acest an. Țin să reliefez 
productivitatea planificată 
acest an este cu 175 kg
post mai mare decît în 1966. 
De fapt, planul mărit cu 50 000 
tone din acest an, plus an
gajamentul de întrecere am 
preconizat să-l realizăm în 
exclusivitate pe seama creș
terii productivității muncii. 
In vederea realizării produc- 

planificate, 
politică 
privind 
capaci- 
dotare,

în 
că 
pe 
pe

tivității muncii 
desfășurăm o muncă 
de masă permanentă 
folosirea la întreaga 
tate a utilajelor din
revizuirea, repararea și îngri
jirea lor, întărirea disciplinei, 
organizarea judicioasă a mun
cii, aplicarea și extinderea 
inițiativelor 
intate.

— LA E. 
STĂ ÎNCĂ

și metodelor îna-M. URI CÂNI SE SLAB CU CALI-

A

CÂNIS-AUÎMBUNÂTÂ-
calitatea căr- 
dorit. Depă-

TATEA. CE MĂSURI LUAT PENTRU ȚIREA EI?
— Intr-adevăr 

bunelul lasă de
șirea de plan era mult mai 
mare dacă n-am fi fost pena
lizați cu peste 6 000 tone de 
cărbune pentru depășirea 
procentajului de cenușă ad
mis. Organizațiile de bază 
pe schimburi din sectoarele 
productive au fost îndrumate 
să analizeze în adunările ge
nerale calitatea cărbîtnelUi, 
să intensifice munca politică 
de masă în abataje în a- 
ceastă direcție. Această pro
blemă va fi analizată*în ctl- 
rînd, Ia nivelul exploatării, 
într-o ședință a comitetului 
de partid. Această analiză are 
loc după ce în prealabil ,s-au 
studiat condițiile tectonice 
din fiecare strat în parte.— CARE ESTE SENSUL ȘI EFICIENȚA MĂSURILOR POLITICO — ORGANIZATORICE LUATE?

__ In vederea conducerii 
cu mai multă competență a 
activității economice, am luat 
măsura de a - -analiza, 
nivelul exploatării,

la 
de-Interviu consemnat de

D. CRIȘAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Semnarea unui acord 
comercial și de plâfi 
româno-cambodțjian >■Din partea română,’. Acordul a fost semnat de tătre Valentin Sterioppl, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea cambodgiana de către Meașk®tfi Gaimerom, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Regatului Cambocgiei la București.

In urma tratativelor purtate, într-un spirit de înțelegere reciprocă, la 27 aprilie s-a semnat la București A- corduT comercial și de plăți. între Republica Socialistă România și Regatul ®arfibodgisi.In baza acestui Acord cele două țări vor face schimb de mărfuri cate vor prezenta interes reciproc. țAgerpres)
Se restrîng 
cu tensiune

zonele 
scăzută

Aspect din 
sala turbinelor 
de la cele trei 
grupuri de cîte 
50 MWh de la 
I.E.C. Paroșeni.

if

Șeful secției rețele Va
lea Jiului a I.R.E.H., ing 
Petre Belu, ne transmite :

S-a pus sub ten
siune linia electrică de 
6 Kv ce alimentează 
noul microraion — 3 — al 
Petrilei. Linia face legă
tura între cartierul 8 
Martie și stația de trans
formare de 35/6 Kv Fero.

De asemenea, în cartie

rul Dărănești a fost pus 
sub tensiune un post de 
transformare aerian cu 
o putere de 160 KV A. 
Punerea lui în funcție 
înseamnă eliminarea a 
încă unei zone cu ten
siune scăzută din ora
șul Petroșani, Lucrările 
au fost executate de 
sectorul construcții-mon- 
taj al I.R.E.H.
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"■"J ltlma lună pe care o pe- 
•J trec în școala generală 

elevii claselor a VIII-a va tre
ce și ea. Ultimele zile pe băn
cile școlii, care le-a călăuzit, 
încă de la început, pașii pe 
drumul cunoașterii, aducindu-i 
pînă-n pragul adolescenței vor 
ii în curînd regretate. Se spu
ne adesea despre anii de școa
lă că sînt cei mai frumoși 
ani din viață. Și nu este nu
mai o îigură de stil... Sînt anii 
primelor descoperiri și ai pri
melor pasiuni, anii cînd tină- 
rul acumulează cunoștințe care 
fi Vor iolosi toată viața. In 
acești ani i se adresează ele
vului o întrebare esențială: 
„CE VEI DEVENI ÎN VIAȚĂ F 
întotdeauna, răspunsurile au 
fost șl vor îi diferite. Dar,

FamcmitÂi
LnoahrăJ

toate aceste răspunsuri izvo
răsc din preocupările,, pasiuni
le și aptitudinile elevilor. An
ton Pann a spus un mare ade
văr afirmînd că „ȘTIINȚELE 
SÎNT UȘI, IAR CHEILE LOR 
SÎNT CERCETĂRILE". Cheia 
pentru viitoarea muncă ți-o 
dau, de la bun început, disci
plinele din școala generală. In 
decursul vieții pot apare pa
siuni noi, omul poate să-și des
copere aptitudini pe care nici 
nu le bănuia, se specializează 
intr-o ramură, i se încredin
țează, poate, o muncă la care 
nici nu s-a gîndit în școală. 
Dar, numai cunoștințele căpă
tate în școala generală îl vor 
ajuta să-și desăvîrșească pre
gătirea. Chemați, acum, să răs
pundă la întrebarea „încotro 
iți îndrepți pașii 1" nu le este 
deloc ușor elevilor să dea răs
punsuri definitive. Intrarea în 
licee sau școli profesionale, 
condiționată, azi, de o bună 
pregătire generală, este ținta 
imediată spre care tind viito
rii absolvenți. In ce măsură 
s-a muncit în școli pentru o- 
rientarea profesională a elevi
lor, ce doresc să facă viitorii 
absolvenți după terminarea 
cursurilor — iată tema anche
tei noastre realizată cu con
cursul cadrelor didactice de la 
cîteva școli generale din Va
lea Jiului.

O ÎNTREBARE CĂTRE
VIITORII ABSOLVENȚI

AI
ȘCOLII GENERALE:

Gînduri sincere
la vîrsta marilor fixații

SMEU ANGELA, Școa
la generală nr. 1 Petro
șani : „Am ales liceul 
teoretic pentru că aici 
voi dobîndi cunoștințele 
necesare care vor sta la 
baza atingerii idealului 
meu — profesoară".

KALAPACS GHEOR- 
GHE, Școala generală nr. 
1 Petrila: „Mă pasio
nează studiul matema
ticii și fizicii. După ter
minarea liceului, vreau 
să urmez facultatea spre 
a deveni un bun ingi
ner".

BEJAN LUMINIȚA, 
Școala generală nr. I 
Petroșani: „Vreau să 
urmez liceul teoretic. 
Dorința mea cea mai 
arzătoare este de a ur
ma, după terminarea li
ceului, studii superi
oare",

RATI MARINELA,
Școala generală nr. 5 
Petroșani: „Nu vreau
să urmez altceva decît 
liceul teoretic. Pregăti
rea mea generală nu se 
va opri însă aici: inten
ționez să urmez apoi 
cursurile unei facultăți".

FAZAKAȘ ESTERA, 
Școala generală nr. 4 
Vulcan: „Mi-a plăcut 
întotdeauna matematica 
șl desenul. Doresc să 
urmez Liceul industrial 
de construcții din Deva".

MASZTNAK EVA, 
Școala generală nr. 2 
Lupeni: „După termina
rea școlii generale voi 
da examen de admitere 
la Liceul industrial din 
Blaj".

GILLIG LlSELOTTE, 
j coala generală nr. 5 
Petroșani: „Doresc să 
urmez liceul pedagogic. 
Mă atrage foarte mult 
profesiunea de învăță
toare".

V ASILIEVICI CON
STANTIN, Școala gene
rală nr. 2 Petroșani : 
..După terminarea școlii 
generale voi urma liceul 
industrial. Visul meu su
prem este de a deveni 
inginer de mine".

T

ÎNCOTRO VÂ ÎNDREPTAȚI PAȘII ?
Orientarea profesională implică 

cunoaștere și răspundere
Concepută ca o activitate largă, ca un ansamblu de măsuri, orien

tarea profesională duce nu numai la rezolvarea în condiții corespunzătoare a alegerii școlii sau profesiei de către viitorii absolvenți ai școlilor generale, ci și Ia stimula
rea mai intensă a aptitudinilor și îhclihațiilor acestora. Această o- rientare lărgește sfera de cunoaș- 
țefe de către elevi a vieții și cerințelor sociale, Pregătirea absolvenților actualelor clase a VIIl-a pentru a participa la procesul de producție este o sarcină majoră a școlii contemporane. Această sar
cină presupune, ca o necesitate, nu 
numai înarmarea elevilor cu te
meinice cunoștințe științifice, ci și 
dezvoltarea intereselor înclinațiilor 
și aspirațiilor acestora, în vederea 
alegerii viitoarei profesiuni. Fiind o problemă de o durată mai îndelungată; orientarea profesională 
trebuie să constituie rezultatul firesc al complexității de influențe exercitate asupra elevului de către școală. Evident, nu pot fi excluși si ceilalți factori care influențează asupra orientării tînărului — familia, organizația de tineret, mediul social etc.Orientarea profesională ridică o problemă deosebită în fața elevilor. Aflați într-un moment de răscruce, cînd trebuie să hotărască 
calea pe care vor păși în viitor, ei trebuie să simtă necontenita îndru
mare a profesorilor-diriginți, a cadrelor didactice. Sarcinile deosebite 
puse în fața școlii de către condu
cerea partidului nostru, de a crește, educa și pregăti „la cea mai înaltă tensiune" viitoarele cadre 
ale patriei, se cer avute în vedere 
și atunci cînd se face orientarea 

școlară și profesională a elevilor. Avînd în vedere marea răspundere care revine școlii în această direcție, elevii trebuie îndrumați să-și aleagă, în mod conștient, acele școli sau profesii care să valorifice multilateral toate posibilitățile lor fizice, intelectuale și spirituale. In acest scop, procesul in- sțructiv-educatlv este chemat să
Atît în cursul anului școlar 

curent cît și in cei anteriori 
colectivele didactice ale școli
lor generale din Valea Jiului 
au acordat o mare atenție în
drumării alegerii profesiei de 
către elevi. Despre acest aspect 
al muncii lor ne-au vorbit mai 
mulți profesori-diriginți și di
rectori.JI In școala noastră orienta-■ rea profesională a elevilor din clasa a VIII-a s-a desfășurat, ținîndu-se seama de posibilitățile și înclinațiilor lor (prof. Marla Flo- 

rea, Școala generală nr. 1 Lupeni);|||l îndrumarea profesională este o problemă de mare răspundere. De aceea m-am ocupat de ea încă din clasa a V-a. In acest scop am organizat diferite ore de dirigenție cu teme adecvate, ca de exemplu : „Ce vreau să devin ?", „Ce meserie îmi aleg" și altele (prof. Septimia Krauss. Școala generală nr. 1 Petroșani);
In mai multe rlnduri am 

organizat discuții cu elevii 
și părinții acestora pe tem* orien

furnizeze elevilor informațiile necesare cu privire la multitudinea și varietatea profesiilor, să le facă cunoscute tendințele de dezvoltare ale ramurilor mai importante ale economiei noastre naționale. In acest fel interesele individuale pot fi împletite cu cele sociale, contri- buindu-se la asigurarea cadrelor necesare procesului de producție.
CE S-A FĂCUT?tării profesionale. Am căutat, ca prin munca noastră să îndreptăm elevii spre profesii practice, spre școli profesionale (prof. Ana Colțan. Școala generală nr. 2 Lupeni);Vizitele la domiciliul elevilor le-am folosit întotdeaunapentru a le cunoaște preocupările din afara școlii, spre a sta de vorbă cu părinții asupra profesiei ce o vor alege, potrivită aptitudl- lor lor. Mi s-a intîmplat să găsesc familii, în care mama nu era de acord' cu profesia aleasă de tatăl elevului. Această neînțelegere a părinților determină nehotărîrea copilului, îl făcea uneori să renunțe, de dragul părinților, la o anumită școală sau specialitate, spre care avea evidente înclinații (prof. Gh. Arbagic, Școala generală nr. 1 Petroșani);flS Din cei 37 elevi ai clasei a VIII-a B, unde sînt dirigintă, cu excepția a 11 dintre ei, care s-au decis să urmeze liceul, restul se Vor îndrepta spre școli profesionale de diferite profile (prof. Ta

Concomitent cu orientarea profesională, școala trebuie să fie preocupată și de formarea morală a tinerilor. Soluționarea pe baze științifice a acestor probleme complexe solicită investigații riguroase și sistematice, presupune cunoaștere.Prin urmare, cele două condiții de bază ale orientării profesionale — cunoașterea și dezvoltarea intereselor și aptitudinilor elevilor pot fi realizate în școală, în predarea fiecărui obiect în parte. Ea se poate realiza și prin cunoașterea directă a unor profesii de către elevi cu prilejul diferitelor vizite făcute în întreprinderi.

UN TABLOU 
GRĂITOR oIn ancheta noastră organizată în școlile din Valea Jiului au fost chestionați 436 elevi ai claselor a VIII-a. Din răspunsurile date s-a desprins preocuparea viitorilor absolvenți de a-și alege profesii care să le îngăduie să devină oameni utili, constructori ai vieții noi. Clasificarea dorințelor exprimate de elevii Chestionați o prezentăm în următorul tablou :

mara Rădulescu, Școala generală nr. 2 Petroșani);IM Viitorul copiilor, care ne-au fost încredințați să-i educăm, ne-a preocupat necontenit. De aceea, în școala noastră, s-au organizat mai multe activități menite să contribuie la orientarea lor profesională. Astfel, au avut loc întîl- niri cu oameni ai muncii din diferite domenii de activitate, s-au organizat vizite la mina Vulcan, preparația Corcești, șantierul de construcții, etc. (prof. Gh. Antoce. directorul Liceului Vulcan).
★Din relatările cadrelor didactice rezultă că această problemă importantă — orientarea profesională a elevilor s-a aflat în centrul activității lor, preocupîndu-i permanent.-Ceea ce se cere subliniat însă, este că paralel cu îndrumarea profesională, profesorii-diriginți, cadrele didactice au datoria să dezvolte în conștiința elevilor semnifi

cația socială a muncii, înțelegerea 
necesității șl utilității ei în viata 
socială.

• 136 elevi vor urma
licee teoretice (șl apoi fa-
cultăți).

• 107 s-au decis să se
prezinte Ia examenele de
admitere ale liceelor in-
dustriale.

• 109 vor urma școli
profesionale din localită-
țile Văii Jiului.

R 40 au optat pentru 
alte profesii (surori medi- 

. cale, școli agricole, de mu
zică etc.).

R 25 intenționează să se 
înscrie la licee pedagogice

• 18 vor intra în pro
ducție unde ar dori să se 
califice la locui de muncă.

Anchetă realizată 
de

M. CHIOREANU 
V. TEODORESCU
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SPORT

productivității muncii 
te mina Uricani

Campionatul 
regional da handbal 1

(Urmare din pag. I)

Cadal și r lunar situația realizării tu
turor indicatorilor de plan. Mem
brii comitetului de partid au fost 
repartizați pe' 
și să sprijine 
în pregătirea 
să vegheze ca 
batere probleme majore și la or
dinea zilei. Totodată membrii co
mitetului urmăresc în permanență 
realizarea sarcinilor de plan. A- 
tunci cînd considerăm că e nece
sar, membrii comitetului sînt soli 
citați să prezinte scurte informări 
privind situația producției din sec
toarele de care răspund. Ne-am 
preocupat, de asemenea, de lărgi
rea activului nostru de partid. To
varășii din 
să studieze 
producției, 
mentațli pe 
fața comitetului.

In vederea desfășurării unei 
munci politice eficiente fn toate 
trei schimburile, am căutat să re
partizăm mal judicios membrii de 
partid pe schimburi și locuri de 
muncă. Din totalul de 37 de brigăzi, 
36 sînt conduse de membri de

sectoare să Îndrume 
organizațiile de bază 
adunărilor generale, 
acestea să ia în dez-

activ au fost solicitați 
diferite probleme ale 

să Întocmească docu- 
care să Ie prezinte în

partid. Marea majoritate a șefilor 
de schimb sînt membri de partid. 
Putem afirma cu toată certitudinea 
că nu avem locuri de i 
să nu fie membri de 
procentajul membrilor 
este de mai bine de 
din numărul total ăl 
acordăm, în continuare,

muncii de primire în partid. De 
alegerile din octombrie și pînă 
prezent, organizațiile de bază 
la E. M. Uricani au primit 53

muncă unde 
partid. Deși 

de partid 
33 la sută 
salarlaților, 

, toată aten-
ția 
la 
în 
de
noi membri de partid din rîndurile 
fruntașilor și evldențiaților în în
trecerea socialistă — mineri, maiș
tri, tehnicieni șl ingineri. Pentru 
a întări simțul de răspundere al 
comuniștilor, am luat măsuri de 
stabilizare a lor pe locuri de mun
că și schimburi. Membrii de partid 
nu pot fi schimbați de Ia un loc de 
muncă la altul sau pe alt schimb 
fără avizul organizației de bază 
respective.

In concluzie, se poate spune că 
măsurile luate de noi au 
ficiență. Mal sînt desigur 
posibilități de îmbunătățire 
vității de producție. Avem
să descoperim și să folosim toate 
aceste posibilități.

avut e- 
și alte 
a acti- 
datoria

NHuerul Aninoasa 
Utilajul Petroșani 
15-14 (6-8)Miercuri după-amiază, pe terenul din Aninoasa s-a disputat derbiul reprezentantelor Văii Jiului în campionatul regional, în cadrul e- tapei a Il-a. A fost o întrecere aprigă, echilibrată, cu o evoluție palpitantă a scorului. Ambele echipe au luptat mult pentru, victorie, fă- cînd risipă de energie. Pînă în mirt. 18, conduc gazdele cînd Oaspeții, organizîndu-și între timp mai bine atacurile, reușesc să egaleze și să ia conducerea, pînă 'a pauză, gazdă egalează.se impun și insistînd în fazele de finalizare min.însă tivă pînă la scorul de 14—14, ficiază de o lovitură de la 7 metri, înscriu prin Talabă și obțin astfel victoria. Au înscris: Cîta (7), Talabă (3), Huser (3) pentru gazde și Drig (7) și Kloos (6) pentru oaspeți. Foarte bun arbitrajul Iul Crețu loan — Petroșani.

1 CortcLu.ca»*ea

In drum spre incinta Eivezeni est — aflată sub dealul Moșicului 
obiectiv pe care îi construiește T.G.M.M. Valea Jiului.

ÎNSEMNARE

1 ' Bustul sau piticii ?din care care nici
La Depoul de locomotive Petroșani se află o sculptură nu a suscitat încă discuții, n-a produs nici admirație șidezamăgire. Și asta pentru că n-a fosț încă niciodată expusă privirilor. Este vorba de bustul „Meca

nicul de locomotivă", depozitat în prezent în cea mai dosnică clădire a depoului — la magazia de inventar.Lucrarea aceasta de artă a fost executată, în urmă cu exact un an, de către un artist amator talentat, absolvent al Școlii populare de artă, promoția 1961 (în certificatul de absolvire are înscrisă nota 9), 
pe nume Trăsnea Alexandru, în urmă cu un an fochist, azi mecanic de locomotivă.A lucrat omul la finisarea bustului mai bine de două luni. L-a turnat sub directa îndrumare a profesorului său de la școala populară- de artă, Silveszter Victor, artist plastic. Conducerea depoului a sprijinit executarea bustului prin asigurarea materialului necesar, iar la sfîrșit s-a declarat mulțumită de lucrare. Și totuși, frumosul bust alb stă de multe luni în magazie alături de cisme, felinare, salopete, lopeți și canistre.Depoul de locomotive troșani este o unitate dărită. In aceste zile tens Ia desăvîrșirea frumusețare. Printre gătește și reașezareastatuete înfățișînd niște pitici (ce or fi simbolizînd tistică extrem potrivit ar fi fie vîndute laacești pitici sînt reparați și vopsiți apoi în multiple culori. Intr-un cuvînt, sînt înconjurați de o nebănuită atenție.

Numai bustul, sculptură apreciată, a fost uitat în magazie. Ce păcat! Cît de bine ar putea fi plasat pe una din aleile depoului. Sculptura „Mecanicul de locomotivă", desigur, ar simboliza ceva. Șeful depoului spunea că „îl vede" în mijlocul depoului. Ce bine ar fi să-1 vadă (dar nu înconjurat de pitici), precum și cei care muncesc în depou, călătorii în trecere cu trenul. Pentru asta se merită făcut un efort! Francisc VETRO
i 
i

din Pe- bine gospo- se lucrează in- actului de înaltele se pre- pe alei a zeceei ?) de o valoare arde îndoielnică; mai ca aceste obiecte să vreun bilei. El bine,

16—20.
16—20.

I

%

ETROSANj

pe care o mențin La reluare echipa Oaspeții din noureiau conducerea. In55 din nou egalare. Profitând de slaba pregătire moral-voli- a gazdelor, oaspeții conduc spre sfîrșit. In ultimul minut, gazdele bene-

A. SLABIIPreședintele C.S.O. Petroșani

TELEVIZIUNE
18,00

18,30

19,00

28 aprilie
Pentru cei mici —- A.B.C... 
Mic atlas în imagini.
Pentru tineret: Biografii o- 
bișnuite.
Telejurnalul de seară. Agen
dă economică.
Buletinul circulației rutiere.19,22

19,30 Studioul muzical. Despre va
rietăți. 
Săptămîna. 
Avanpremierei.
Reflector,
Film artistic: „Feriți-vă au
tomobilul — o comedie 
Studioului „Mosfilm". 
Panoramic.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

20,00
20,45
21,00
21,15

22,45
23,05
23,20

ÎN ATENȚIA POSESORILOR DE 
TELEVIZOARE! In ziua de 28 a- 
prilie a.c. s-au terminat lucrările 
la stația de tranzlație cabana Rusu. 
Incepînd de astăzi, antenele televi
zoarelor vor fi aduse în poziția ini
țială, respectiv cu elementele an
tenei în plan orizontal.

Cei care n-au modificat poziția 
antenelor nu vor face nici un fel 
de schimbare.

Q. C. L Alimentara Petroșaniface cunoscut populației o- rarul de funcționare al magazinelor în preajma zilei de
• MAGAZINELE ALIMENTARE
In zilele de 28 și 29 aprilie:
In ziua de 30 aprilie: am.
In ziua de 2 mai: am. 7—11
• MAGAZINELE ALIMENTARE
In zilele de 28 și 29 aprilie: 
In ziua de 30 aprilie: 
In ziua de 2 mai:

1 Mai, adaptat să satisfacă pe deplin cerințele consumatorilor.
PE UN SCHIMB
am. 7—13 dm. 16,30—20,45. 

7—14 dm. 16,30—20,45. 
(magazin de serviciu).

CU AUTOSERVIRE
6— 21,30.
7— 14.
7—11.

• MAGAZINELE DE CARNE
In zilele de 28 și 29 aprilie: am. 6—12 dm. 
In ziua de 30 aprilie: am. 6—12
In ziua de 2 mai am. 7—11 dm. închis.
» MAGAZINELE DE LAPTE
In
In
In
In
• MAGAZINELE DE PÎINE PE DOUA SCHIMBURI
In zilele de 28 și 29 aprilie: 6—21,30.
In ziua de 30 aprilie : 6—14.
In ziua de 2 mai : 6—12.

zilele de 28 și 29 aprilie: am. 6—12 
ziua de 30 aprilie ; am. 6—12 dm. închis, 
ziua de 1 Mai: închis.
ziua de 2 mai : am. 6—10 dm. închis.

dm.

dm. 16—IS),30. I 
I 
II

PETROȘANI
FELICITA CU OCAZIA ZILEI SOLIDARITĂȚII 
INTERNAȚIONALE â CELOR CE MUNCESC, 
PE TOȚI ANGAJAȚI! SĂI Șl LE uREAZA . 
SPOR LA MUNCĂ Șl SUCCESE In viiTOR !

Conducerea ■

Transmite felicitări de H 
întregului său colectiv de muncă si- 

urează succese in deservirea cetățenilor 
s/ gospodărirea orașului /

\

u - fifeliei ian
Mai 

unndu /e totodată noi 
realizări pe tărîmul cercetărilor, 

mini ere >

SECȚIA MINItRĂ

. _ Tetccila. căjtcU&urt 
țs. întregul său colectiv de 
jp munco cu prilejul Zilei 
’ &£ / MAI, dormdu-i realizări 
tot mai însemnate producție^

QM&iează 
4a£cUuafdoit teu cu. 
pjujtyui 1MAl

CaJtde.
cC&hAMjdu -Ez Ml. 4UCCCU' 

in Ttuzuca 9c 
țfaervite a pppuiaha-'
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Vizita
parlamentarilor 
români In Turcia I

COMUNICATUL COMUN
IRAKO-UNGAR

PREZENȚE ROMÂNEȘTI

ISTANBUL 27. — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, transmite : In continuarea călătoriei sale în Turcia, delegația parlamentară română, condusă de președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a vizitat ieri fosta reședință a sultanilor otomani, Muzeul arheologic din Istanbul și renumita bazilică Sfînta Sofia.Joi seara, consulul general al României la Istanbul, Pop Tudor, a oferit o recepție în onoarea delegației Marii Adunări Naționale. Au participat guvernatorul Istanbulului Vefa Poyraz, primarul orașului, Hașim Ișcan, și alte oficialități locale, oameni de artă și cultură, oameni de afaceri, ziariști. Au participat, de asemenea, Muslih Goren- taș, membru al Prezidiului Medjli- sului, Arif Mardin, ambasadorul în Ministerul Afacerilor Externe, precum și Ion Drînceanu, ambasadorul României la Ankara, care au însoțit delegația română în călătoria ei prin țară.Intîlnirile avute cu înaltele oficialități turce, schimburile de păreri privind activitatea parlamentară. ca și călătoria prin țară, au oferit membrilor delegației Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România posibilitatea să cunoască îndeaproape viața și preocupările poporului turc, bogatele Vestigii ale trecutului și realizările contemporane.

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — Comunicatul comun cu privire la convorbirile de la Budapesta dintre Adnan al Pachachi, ministrul afacerilor externe al Irakului, și Janos Peter, ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare, exprimă satisfacția celor doi interlocutori față de dezvoltarea colaborării e- conomice, tehnice și culturale un- garo-irakiene. Ministrul irakian a făcut cunoscută hotărîrea guvernului său de a stabili în curînd re-

lății diplomatice cu R. P. Ungară la nivel de ambasadă. Cele două țări au semnat un nou plan cultural pe perioada 1967-1968 menit să ducă la extinderea relațiilor un- garo-irakiene.Cei doi miniștri și-au exprimat hotărîrea de a depune toate eforturile pentru apărarea păcii și securității în lume, pentru dezvoltarea colaborării interstatale.Janos Peter a acceptat invitația de a face o vizită
Republica 
cu prile- 

internațio- 
Republicii 
la Paris, 

oferit în

naționale a scriitorilor și zia
riștilor de turism, ziariști, re
prezentanți ai agențiilor de 
turism, ai revistelor de spe
cialitate etc.

★

în Irak.

A

încheierea
Congresului U. P. A. 
din BulgariaSOFIA 27 (Agerpres). — Joi, la Sofia au luat sfîrșit lucrările celui de-a) 31-lea Congres al Uniunii populare agrare bulgare. In ultima zi, Congresul a dezbătut și adoptat unele modificări la statutul Uniunii. A fost ales noul Consiliu permanent al Uniunii, alcătuit din 146 de membri și membri supleanți. Gheorghi Traikov a fost reales secretar al Uniunii populare agrare bulgare
Ai XX-lea Festival 
internațional al filmului 
la Cannes

PARIS 27. — Corespondentul 
Agerpres, 
transmite: Joi s-a deschis la 
Cannes al XX-lea Festival in
ternațional ai filmului, Ia care 
participă 18 țări cu 24 de 
filme.

Georges Dascai,

A

întrunirea americano-anglo
vest-germană

anglo-americano- întrunit a relua problemă în
joi la discuția a com- devize,

Orice reducere a pelor britanice și ționate în R.F.G. să fie aprobatăN.A.T.O. și de Consiliul Uniunii Europei occidentale.
efectivului americane va trebui de

tru- sta- însă Consiliul

PARIS 27. — Coresponden
tul Agerpres, Georges Dascai, 
transmite: In cadrul acțiuni
lor organizate de 
Socialistă România 
jul anului turistic 
nai, ambasadorul 
Socialiste România 
Victor Dimitriu, a
saloanele ambasadei o recep
ție. După prezentarea filme
lor turistice „Mînăstirile" și 
„Nuntă în Țara Oașului" a 
urmat un cocteil, la care au 
luat parte: Gheorghe Teodo- 
rescu, vicepreședintele O.N.T., 
Gheorghe Niculescu, directo
rul general adjunct al O.N.T., 
Paul Georgescu, reprezentan
tul O.N.T. la Paris, reprezen
tanți ai secretarului de stat 
francez însărcinat cu turismul 
și ai comisarului general al 
turismului, Jacques Billiet, 
președintele Federației inter -

VIENA 27. — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite: La Ambasada Re
publicii Socialiste România 
din Viena a avut loc o întîl- 
nire a reprezentanților Birou
lui O.N.T.-Carpați la Viena 
cu redactori de la diverse zia
re vieneze și cu conducători 
ai birourilor de turism. A fost 
de față și ambasadorul Româ
niei la Viena, Gheorghe Pele.

Intilniri asemănătoare cu 
reprezentanții presei austriece 
au avut loc și la Innsbruck 
și Salzburg. Cu acest prilej 
au fost prezentate noutăți , 
despre turismul în România.

Â'

înur-

sâ ar- vor to-

LONDRA 27 (Agerpres). — Comitetul tripartit vest-german s-a Londra pentru în controversatapensării cheltuielilor pentru întreținerea trupelor britanice și americane staționate R.F.G. In cursul întruniriimează să fie ratificat acordul realizat anterior la Washington, în baza căruia Anglia ar obține compensarea a aproape 90 la sută din cheltuielile de întreținere a efectivelor sale militare de pe Rin. Se știe că, în cadrul precedentei reuniuni a Comitetului tripartit, R.F.G. s-a oferit să achiziționeze mărfuri britanice în sumă de 40 milioane lire sterline, alte 32 milioane lire în valută urmînd fie recuperate prin comenzi de mament pe care S.U.A. le plasa în Anglia. Cheltuieliletale ale Angliei pentru întreținerea trupelor sale din R.F.G. sînt evaluate în anul financiar 1967— 1968 la 82 milioane lire sterline.Agenția U.P.I. menționează că acordul amintit prevede, de asemenea, o anumită reducere a e- fectivului trupelor britanice și a- mericane staționate pe teritoriul Germaniei occidentale din motive de economie. Potrivit unor cercuri britanice informate, Anglia va ridica în cursul actualei întruniri problema retragerii unei brigăzi de 6 000 militari din cadrul armatei sale de pe Rin.

Lucrările sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U

Un proiect de rezoluție 
prezentat de țările afro-asiaticeNEW YORK 27 (Agerpres). Lucrările sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U,. consacrate .situației din Africa de sud-vest, au continuat cu luările de cuvînt ale reprezentantului S.U.A., Arthur Goldberg și reprezentantului Algeriei, Tewfik Bouattoura. țiile exprimate de cei tori se conturează, de orientări față de modulurma să se aplice hotărîrea Adunării Generale a O.N.U. din toamna anului trecut privind preluarea de către O.N.U. a mandatului pe care guvernul sud-african îl deține asupra teritoriului Africii de sud- vest.

Prin pozi- doi vorbi - fapt, două în care ar

POLIGLOT, MU GLUMĂ !TBILISI 27 (Agerpres). — Tînărul Isaak Davitașvili, student la Facultatea de limbi orientale din Tbilisi, citește și vorbește în 12 limbi, în afară de limba sa maternă — gruzina. In școală, el a studiat franceza și ebraica veche, iar acasă a învățatgermana. Mai tîrziu, Isaak Da-engleza și

vitașvili a studiat spaniola, italiana și portugheza.In prezent, el este student la secția de limbă arabă a Facultății de limbi orientale din Tbilisi. Tînărul, în vîrstă de 21 de ani, traduce cu ușurință din persană, română, slovacă..și suedeză
Cu barca într-o călătorie

în jurul lumii
CANBERRA 27 (Agerpres,. 

Un tînăr american în vîrstă 
de 18 ani, care a pornit în
tr-o călătorie în jurul lumii, 
a ajuns miercuri în Insula 
Thursday din apropierea Aus
traliei. Robin Lee Graham, 
probabil cel mai tînăr om ca
re a încercat vreodată să fa
că un asemenea turneu, a pă
răsit acum doi ani localita
tea San Petro din California 
pe o ambarcațiune lungă de 
aproape 
călătoria 
o pisică.

Barca
foarte sumar echipată. Cu un 
sextant, fără faruri și avînâ

9 metri, neînsoțit în 
sa solitară decît de

lui Lee Graham este

foarte puține hărți, navigato
rul adolescent a reușit să stră
bată în cinci zile 400 mile 
marine — de la Port Moresby 
(Noua Guinee), pînă la Insula 
Thursday, aflată în nordul 
Australiei — și, mai mult de
cît atît, el și-a vîndut pe drum 
și motorul ambarcațiunii pen
tru a-șî cumpăra alimente. 
De asemenea, nu are radio și 
nici pompe de apă.

Lee Graham plănuiește să 
plece în continuare spre In
sula Darwin, la 900 mile ma
rine de Australia, de unde se 
va îndrepta apoi spre Africa, 
iraversînd Oceanul indian.

Incendiu uriașPRATO 27 (Agerpres). — Un incendiu uriaș a izbucnit în orașul italian Prato, dis- trugînd fabricile textile din localitate. Eforturile pentru stingerea incendiului au fost împiedicate de vînturi puternice și presiunea slabă a apei. După calcule incomplete, pierderile se ridică la miliarde d lire italiene.

Arthur Goldberg a declarat că S.U.A. dorește să se evite „o confruntare imediată sau viitoare c'ta guvernul sud-african". In acest sens, el a cerut să nu se adopte nici o măsură directă privind preluarea mandatului asupra acestui teritoriu pînă nu va avea loc „un dialog" cu guvernul sud-african. Reprezentanții țărilor africane au apreciat că o asemenea poziție înseamnă, de fapt, o încercare de a tergiversa rezolvarea problemei și ușurează manevrele guvernului de la Pretoria, care urmărește scindarea acestui teritoriu, prin promisiunea că este dispus să acorde independența părții vestice a Africii de sud-vest.Reprezentantul Algeriei a declarat că un asemenea dialog este inutil întrucît guvernul sud-african a respins orice posibilitate în vederea reglementării problemei Africii de sud-vest prin acordarea independenței acestui teritoriu în întregimea lui.In continuarea lucrărilor, 49 de țări afro-asiatice, membre ale O N.U., Ia care s-a alăturat și Iugoslavia, au prezentat un proiect de rezoluție în care sg cere acordarea independenței Africii de sud- vest nu mai tîrziu de luna iunie 1968.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - r 
liliunl ofensivi Setlaosate 
di patiiifil sod-viitnameiiSAIGON 27 (Agerpres). — Pa- trioții sud-vietnamezi au reușit să se infiltreze din nou Saigonului, în ciuda întărit de securitate lor militare. Agenția se relatează că joi dimineața zece locomotive Diesel, staționate în gara de mărfuri Hoa Hui^ din Saigoti. au fost grav avariate în urma unor explozii.Potrivit agențiilor occidentale de presă, unitățile Frontului Național de Eliberare continuă atacurile prin surprindere împotriva trupelor a- mericane. Astfel, la 38 km de localitatea Quang Tri, o importantă u- nitate de infanterie americană, dotată cu artilerie, a fost atacată de patrioți, care au folosit mortiere și grenade. Unitatea americană a suferit pierderi, menționează AF.P.

în perimetrul dispozitivului al autorități- France Preș-

La încheierea reuniunii 
Consiliului NordicREYKJAVIK 27 (Agerpres). — Miniștrii afacerilor externe ai celor cinci țări nordice ; Danemarca, Finlanda, Islanda, Suedia și Norvegia s-au pronunțat pentru găsirea unei soluții în problema vietnameză conformă intereselor și aspirațiilor poporului vietnamez, se spune în comunicatul final dat publicității la Reykjavik, la încheierea reuniunii care a avut loc 26 aprilie.Participanțiiniază comunicatul, s-au declarat în favoarea destinderii și dezvoltării colaborării între Est și Vest.

Consiliului Nordic, în zilele de 25 șizla reuniune, subli-

iî

„Beatniks-ii" 
n-au acces în Austria

VIENA 27 (Agerpres). — Au
toritățile austriece au luat ho
tărîrea de a interzice în sezo
nul turistic din acest an intra
rea în țară a tinerilor „beat
niks", deoarece „prin ținuta 
lor neglijentă, riscă să tulbure 
ordinea și liniștea publică". 
Măsura a fost luată în urma 
numeroaselor plîngeri exprima
te anul trecut chiar de către 
turiști străini.

■ BONN 27 (Agerpres). — Willy Brandt, ministrul vest-german al afacerilor externe, a declarat miercuri într-un interviu că principalul rezultat al convorbirilor care au avut Ioc la Bonn între președintele Johnson și cancelarul vest- german Kiesinger este acordul ca „nici una din cele două țări să nu o pună pe cealaltă în fața unui fapt împlinit", relatează agenția France Presse. Președintele Johnson a dat asigurări cancelarului vest-german că vor avea loc „consultări constante, complete și de-

pline" înainte ca una < două țări să ia hotărîri în me de interes reciproc.Referindu-se la relațiile cano-vest-europene, Willy a vorbit despre necesitatea unui „limbaj comun al Europei occidentale", adăugind că acest limbaj „nu va fi în mod necesar totdeauna același cu cel de peste Atlantic". Vicecancelarul vest-german a evocat posibilitatea unei restabiliri a relațiilor diplomatice dintre R.F. a Germaniei Și țările arabe.

din cele 
i proble-ameri-Brandt
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